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Slovenská firma Robotec ohúrila svet
O vysoko sofistikované systémy slovenskej rodinnej firmy
Robotec je záujem v Nemecku, Brazílii aj v Saudskej Arábii. Firma,
ktorá na budúci rok oslávi 15 rokov svojej existencie, pripravuje
expanziu do zahraničia. (Zdroj: Hospodárske noviny)

ArcelorMittal zvýšil tržby
Oceliareň ArcelorMittal dokázala v 3. štvrťroku vďaka zdraženiu
ocele zvýšiť tržby aj zisk, a to aj napriek poklesu dodávok. Tržby v
3. kvartáli medziročne stúpli o 5 % na 18,5 mld. $ a EBITDA o 42 %
na 2,73 mld. $. (Zdroj: www.openiazoch.sk)

Firma AeroMobil vystaví lietajúci automobil v Číne
AeroMobil a jeho prvé lietajúce auto bude mať v Číne svoju
premiéru. Návštevníci si ho budú môcť pozrieť v dňoch od 5. do
10. novembra 2018 na medzinárodnej výstave China International
Import Export v Šanghaji. Podľa odhadu Medzinárodnej asociácie
leteckých dopravcov Čína nahradí USA a do roku 2022 sa stane
najväčším leteckým trhom na svete. Táto krajina je pre AeroMobil
veľmi dôležitá (Zdroj: TASR)

Karlovarské minerálne vody prevezmú aktíva PepsiCo
Karlovarské minerálne vody môžu prevziať od PepsiCo jej aktíva
na Slovensku, v Česku a Maďarsku s ročnými tržbami vyše
165 mil. €. Spoločnosť získala povolenie úradov vo všetkých troch
krajinách. Firma o sebe teraz tvrdí, že je najväčším distribútorom
nealkoholických nápojov v strednej Európe. (Zdroj: TASR)

Trnavský pivovar Karpat expanduje na východ
Záujem o pivá Karpatu rastie. Majiteľ Andrej Sabovčík z firmy W4
ide stavať ďalší pivovar, tentoraz vo východoslovenských
Sobranciach. Investícia vo výške 2,25 mil. € prinesie nárast
objemu výroby na 5 tis. hektolitrov ročne. (Zdroj: TREND)

Letecká spoločnosť Ryanair zaviedla obmedzenia
Spoločnosť zaviedla nové pravidlá ohľadom batožín, ktoré
negatívne ovplyvnia pasažierov. Firma Ryanair má za sebou
náročný rok, zisky za prvý polrok tohto roka klesli o 7 %, čo dáva
spoločnosť za vinu aj škodám spôsobeným štrajkami
zamestnancov, ktoré sa uskutočnili vo viacerých európskych
krajinách. (Zdroj: www.aktuality.sk)

NDS zaplatí za údržbu D2 1,2 mil. €
Národná diaľničná spoločnosť chce vynaložiť na súvislú údržbu
vozovky diaľnice D2 v správe strediska Malacky za štyri roky
1,2 mil. €. Ide o údržbu technológiou za studena kladených
asfaltových zmesí s cieľom predĺženia životnosti vozovky.
(Zdroj: www.openiazoch.sk)

Belgická čokoládovňa Jacques končí
Firma má naplánovaný koniec produkcie na máj budúceho roku.
Dôvodom sú straty za posledné roky. Majiteľom čokoládovne
Jacques je holandská Baronie Group, ktorá ju získala od
švajčiarskeho koncernu Barry Callebaut v roku 2011. Odvtedy sa
nevymanila zo strát. (Zdroj TREND)

Závod Jaguar Land Rover je drahý
Investičná dotácia, vybudovanie infraštruktúry a ďalšie výdavky
spojené s príchodom automobilky na Slovensko dosiahli cca
600 mil. €, čo je viac, ako štát vynaložil na podporu automobiliek
Kia a PSA dohromady. Priemyselný park v Nitre je podľa
odborníkov dvojnásobne predražený. (Zdroj: TREND)

Británia sa s EÚ dohodla o finančných službách
Britská premiérka Theresa Mayová uzavrela predbežnú dohodu s
Európskou úniou, ktorá umožní britským firmám poskytujúcim
finančné služby, aby mali aj po brexite naďalej prístup na
európske trhy. (Zdroj: TASR)

Ministerstvo obrany nakupuje rovnošaty
Ministerstvo obrany (MO) SR kupuje poľné rovnošaty. Zaplatiť by
za ne malo 8 mil. €. V rámci zákazky by malo ministerstvu dodať
postupne okolo 40.000 rovnošiat združenie ZEKPO, ktoré vytvorili
spoločnosti Rempo a Zekon Michalovce. (Zdroj: TASR)
Slovensko kleslo v rebríčku Svetovej banky
V prestížnom rebríčku konkurencieschopnosti Svetovej banky s
názvom Doing Business 2019 sme skončili na 42. priečke.
Slovensko si v rámci národnej stratégie Európa 2020 stanovilo za
cieľ umiestniť sa v tomto rebríčku v prvej pätnástke. Na
dosiahnutie stanovenej priority má už iba dva roky.
(Zdroj: Hospodárske noviny)
Cena značky Slovakia presiahla 100 mld. €
V pomyselnom prepočte hodnoty značky Slovakia na peniaze sa
tento rok jej cena vyšplhala na sumu 123 mld. $(108,4 mld. €).
Oproti roku 2017 sme si polepšili o 19 mld. $ (16,7 mld. €). Vyplýva
to z najnovšej štúdie britskej spoločnosti Brand Finance, ktorá
porovnáva imidž krajín vo svete. (Zdroj: www.aktuality.sk)
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Deutsche Bank má nového podielnika
Najväčší nemecký úverový ústav získal nového akcionára. Stál sa
ním americký hedžový fond Hudson Executive Capital LP. Fond v
uplynulých mesiacoch nakúpil 3,1 % akcií DB za 620 mil. $. (Zdroj:
TASR)
ČNB zvyšuje základný úrok
Banková rada Českej národnej banky zvýšila štvrtýkrát po sebe
úrokové sadzby, tentoraz o 0,25 p.b.. Celkovo ide o piate
tohtoročné zvýšenie. (Zdroj: Pravda)
Britská centrálna banka nezmenila úrokové sadzby
Menový výbor Bank of England ponechal kľúčový úrok na úrovni
0,75 %. Toto rozhodnutie sa vo všeobecnosti očakávalo. Na
rozhodnutia banky má vplyv neistota týkajúca sa brexitu, aj
presvedčenie, že EÚ a Británia uzavrú dohodu. (Zdroj: TASR)
Wall Street na konci októbra vzrástla
Wall Street zaznamenala na konci výrazne mínusového októbra
zisky. Vďaka pozitívne prijatým kvartálnym výsledkom firiem
Facebook a eBay najdôležitejšie akciové indexy 31. 10.
pokračovali v zotavovaní. Index Dow Jones Industrial v stredu
vzrástol o 0,97 % na 25 115,76 bodu. (Zdroj: www.openiazoch.sk)
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